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     Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh tên tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 
Giám định tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức giám định tư 
pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; 

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục 
trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Vụ trưởng Vụ Đất đai và Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tên tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định 

tại Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đối với các vụ việc đang thực hiện theo các Quyết định về việc cử tổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
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chức giám định tư pháp theo vụ việc (Danh mục tên tổ chức giám định tư pháp 

sau khi được điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có các quyền và nghĩa vụ 

theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp; các nội dung khác được tiếp tục 

thực hiện theo các Quyết định đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký 

về việc cử tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ 

1. Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục trưởng Cục 

Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Vụ trưởng Vụ Đất đai có trách nhiệm: 

a) Khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các kết luận giám định do giám 

định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư 

pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý đang thực hiện, đặc biệt là kết luận 

giám định phục vụ các vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; 

b) Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, chủ động báo cáo Thứ trưởng phụ trách 

lĩnh vực đối với các khó khăn, vướng mắc, các giải pháp nâng cao hiệu quả, tiến 

độ thực hiện giám định bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, 

pháp luật giám định tư pháp; 

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện công 

tác giám định tư pháp, tiến độ thực hiện, từ chối giám định không đúng quy định; 

d) Chỉ đạo thực hiện định kỳ báo cáo các nội dung về tiến độ, thông tin các 

vụ việc giám định vào ngày 20 hàng tháng về Vụ Pháp chế để tổng hợp. 

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng 

tiến độ thực hiện công tác giám định tư pháp. 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất 

đai, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Vụ trưởng Vụ Đất 

đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT Lê Minh Ngân (để chỉ đạo); 

- Các tổ chức trưng cầu giám định có tên tại Phụ 

lục kèm theo Quyết định; 

- Sở TN&MT các tỉnh có liên quan; 

- Lưu: VT, PC(DH).                                                                                  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 Nguyễn Thị Phương Hoa 



3 

 

 

Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TRONG CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH ĐANG THỰC HIỆN TẠI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT Quyết định trưng cầu 
Quyết định cử tổ chức  

giám định tư pháp 
Đơn vị được cử giám định 

Đơn vị được cử giám định 

sau khi điều chỉnh 

1 

Quyết định trưng cầu giám định số 1159-02/CSĐT-

PC03 ngày 30/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số 1090/QĐ-

BTNMT ngày 27/6/2022 về 

việc cử tổ chức GĐTP  

Cục Quy hoạch đất đai Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất 

 

2 

Quyết định trưng cầu giám định số 746-02/QĐ-

PC03-08 ngày 17/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số 1563/QĐ-

BTNMT ngày 15/7/2022 về 

việc cử tổ chức GĐTP 

 

Cục Đăng ký đất đai Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai 

3 

Quyết định trưng cầu giám định số 27/QĐ-ANĐT 

ngày 25/5/2022  của Cơ quan Cảnh sát điều tra,  

Công an thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số 1423/QĐ-

BTNMT ngày 04/7/2022 về 

việc cử tổ chức GĐTP 

Cục Quy hoạch đất đai Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất 

 

4 

Quyết định trưng cầu giám định số 59/QĐ-CSĐT 

ngày 23/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 1564/QĐ-

BTNMT ngày 15/7/2022 về 

việc cử tổ chức GĐTP 

Cục Đăng ký đất đai Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai 

5 

Quyết định trưng cầu giám định số 468/QĐ-CSKT-

Đ3 ngày 15/8/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an thành phố Hà Nội 

Quyết định số 2063/QĐ-

BTNMT ngày 06/9/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Đăng ký đất đai Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai 

6 

Quyết định trưng cầu giám định số 173/QĐ-CSKT 

ngày 21/09/2022 của  Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Quyết định số 2713/QĐ-

BTNMT ngày 17/10/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Quy hoạch đất đai Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất 

7 

Quyết định trưng cầu giám định số 47/QĐ-ANĐT-

Đ3 ngày 28/09/2022 của Cơ quan An ninh điều tra, 

Công an thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số 2753/QĐ-

BTNMT ngày 20/10/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Đăng ký đất đai Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai 
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8 

Quyết định trưng cầu giám định số 197/QĐ-CSĐT 

ngày 15/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 3229/QĐ-

BTNMT ngày 25/11/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Đăng ký đất đai Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai 

9 

Quyết định trưng cầu giám định số 198/QĐ-CSĐT 

ngày 18/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 3419/QĐ-

BTNMT ngày 08/12/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Đăng ký đất đai Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai 

10 

Quyết định trưng cầu giám định số 471/QĐ-

CSKT(Đ1) ngày 05/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai 

Quyết định số 3623/QĐ-

BTNMT ngày 23/12/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ 

đất 

Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất 

11 

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 08/QĐ-

VPCQCSĐT ngày 06/10/2022 của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra, Bộ Công an 

Quyết định số 2791/QĐ-

BTNMT ngày 24/10/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Quy hoạch đất đai; Cục 

Kinh tế và Phát triển quỹ đất 

Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất 

12 

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 10/QĐ-

VPCQCSĐT-P4 ngày 21/11/2022 của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Bộ Công an 

Quyết định số 3478/QĐ-

BTNMT ngày 13/12/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Trung tâm Định giá đất và Kiểm 

định địa chính (thuộc Tổng cục 

Quản lý đất đai) 

  

Trung tâm Điều tra, Quy 

hoạch và Định giá đất 

(thuộc Cục Quy hoạch và 

Phát triển tài nguyên đất) 

13 

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 20/QĐ-

PC01 ngày 28/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra, Công an tỉnh Đồng Nai 

Quyết định số 3707/QĐ-

BTNMT ngày 26/12/2022 về 

việc cử tổ chức  GĐTP 

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ 

đất 

Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất 
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